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ZZS/208/19 

Smlouva na zajištění vysokorychlostního připojení organizace k Internetu  

 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

Objednatel:      Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 
Se sídlem:       Korunní 98, 101 00 Praha 10 
IČ:  00638927 
DIČ:  CZ00638927  
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Praha 2 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datová schránka:  2ya36ee 
Statutární zástupce:                        MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel 
Zastoupená:                    Ing. Jánem Doubravou, MBA, náměstkem ředitele, na základě plné moci 
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, nezapsaná v obchodním rejstříku 

(dále jen "Objednatel")  

a 

Poskytovatel:  UPC Česká republika, s.r.o. 
Se sídlem:  Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČ:  00562262 
DIČ:  CZ00562262 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333, 150 57 Praha 5 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datová schránka: 4hds44f 
Zastoupená:  Mariánem Holým, B2B Directorem CZ & SK, na základě pověření 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 187485 
 
(dále jen "Poskytovatel")  
 

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu na zajištění vysokorychlostního připojení organizace 
k Internetu (dále jen „Smlouva“), která je výsledkem veřejné zakázky s názvem „Vysokorychlostní připojení 
organizace k Internetu se zajištěním vysoké dostupnosti“, s evidenčním číslem veřejné zakázky na profilu 
zadavatele: P19V00002315.   

Čl. 1 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1.1. Předmětem této Smlouvy je zajištění vysokorychlostního připojení organizace Objednatele k Internetu se 

zajištěním vysoké dostupnosti Poskytovatelem pro Objednatele a stanovení podmínek, za kterých bude 
Poskytovatel realizovat předmět plnění a následnou technickou podporu (dále též „Služby“). Podrobný 
popis předmětu plnění a podmínek poskytování Služeb je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy,  
která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Služby poskytnuté jím na základě této 
Smlouvy a v souladu s jejími podmínkami cenu dle čl. 3 této Smlouvy. 
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Čl. 2 
ROZSAH PLNĚNÍ SMLOUVY 

 
2.1 Plnění Poskytovatele dle této Smlouvy se vztahuje pouze na Služby, které jsou vyjmenovány v Příloze č. 1 

této Smlouvy. Tyto Služby budou Objednatelem provozovány v souladu s technickými podmínkami 
Poskytovatele. 

2.2 Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré informace, které mu budou poskytnuty, a to písemně, ústně, 
nebo které zjistí pozorováním či jiným způsobem, v souvislosti s plněním této Smlouvy, jsou považovány 
za důvěrné a Poskytovatel je povinen zachovávat o nich mlčenlivost, není oprávněn je prozradit nebo 
jakkoliv zpřístupnit třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem jejich poskytnutí pro své potřeby  
a je povinen je chránit přiměřeným způsobem proti jejich úniku, bez ohledu na ukončení účinnosti této 
Smlouvy. Stejnou povinností mlčenlivosti je Poskytovatel povinen zavázat všechny osoby pověřené 
plněním předmětu této Smlouvy. 

2.3 Po podpisu Smlouvy a před samotnou realizací předmětu plnění je od Poskytovatele požadováno 
zpracování a předání implementačního projektu, který bude obsahovat organizační část (pověřené osoby 
pro montáž a servis, bezpečnostní opatření, požadavky na součinnost Objednatele, harmonogram prací, 
atd.) a technickou část (technický projekt s postupem instalace připojení, včetně provozních nároků  
na napájení, využití frekvencí, atd.). Tento implementační projekt musí být ze strany kontaktní osoby 
Objednatele schválen před vlastní realizací předmětu plnění. 

2.4 Na základě Poskytovatelem zvolené technologie pro jednotlivé trasy může být nutné doložit souhlas 
památkářů, majitele dotčeného objektu v místě plnění nebo statického posudku. Tyto souhlasy 
a dokumentaci si zajistí Poskytovatel na své náklady. Objednatel poskytne potřebnou součinnost  
při získání potřebného souhlasu.  

2.5 Objednatelem je od Poskytovatele rovněž požadováno zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení připojení v elektronické podobě s textovou vrstvou (možnost vyhledávání). Tato dokumentace 
musí obsahovat mj. fyzické vedení tras (nákres vnitřního a vnějšího pohledu vedení), nákres a popis 
koncového rozhraní a ukončení připojení v budově (místě plnění) a popis dodaných koncových zařízení. 

2.6 Kontaktní osoby oprávněné jednat za Objednatele při realizaci předmětu plnění: 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Kontaktní osoby oprávněné jednat za Poskytovatele při realizaci předmětu plnění: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V případě změny kontaktní osoby nebo změny jiných kontaktních údajů bude tato skutečnost 
prokazatelně neprodleně sdělena druhé smluvní straně. 

  

Čl. 3 
CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1 Celková cena Služeb v rozsahu a ve specifikaci dle Přílohy č. 1 této Smlouvy za 4 roky činí: 

Cena bez DPH:                 448.800,00 Kč 
DPH:                     94.248,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH:  543.048,00 Kč 

(slovy: pětsetčtyřicettřitisícčtyřicetosm korun českých včetně daně z přidané hodnoty) 
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Z toho paušální cena Služeb za 1 měsíc činí: 

Cena bez DPH:                       9.350,00 Kč 
DPH:                        1.963,50 Kč 
Cena celkem včetně DPH:                 11.313,50 Kč 

(slovy: jedenácttisíctřistatřináct a 50/100 korun českých včetně daně z přidané hodnoty) 
 

3.2 Cena celkem včetně DPH je konečná a zahrnuje kromě DPH veškeré přímé a nepřímé náklady spojené 
s realizací poskytované služby dle čl. 1 a Přílohy č. 1 této Smlouvy včetně nákladů za dopravu do místa 
plnění. Cena Služeb zahrnuje také cenu za plnění, které je specifikováno v čl. 2 odst. 2.3, 2.4 a 2.5 této 
Smlouvy. 

3.3 Cenu je možné změnit dodatečně pouze v případě, že v průběhu realizace plnění dojde ke změnám 
daňových nebo jiných legislativních předpisů, které mají vliv na cenu. V důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

3.4 Cena za Služby dle této Smlouvy bude hrazena paušální měsíční částkou ve výši uvedené v odst. 3.1 tohoto 
článku, a to zpětně. Paušální cena Služeb dle této Smlouvy za 1 měsíc, uvedená v odst. 3.1 tohoto článku, 
bude hrazena na základě faktur – daňových dokladů vystavených Poskytovatelem vždy zpětně za uplynulý 
kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Vystavená faktura bude 
Poskytovatelem neprodleně po vystavení zaslána na adresu sídla Objednatele – Zdravotnická záchranná 
služba hl. m. Prahy, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. První fakturace proběhne po zprovoznění vysokorychlostního 
připojení Objednatele k Internetu do tzv. „ostrého provozu“ a po předání plnění, které je specifikováno v 
čl. 2 odst. 2.3, 2.4 a 2.5 této Smlouvy Objednateli. Došlá faktura/daňový doklad musí nejen splňovat 
všechny zákonné náležitosti, ale musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje  
a musí na ní být uvedeno číslo této Smlouvy. 

3.5 Faktura vystavená Poskytovatelem je splatná na účet Poskytovatele, který je uvedený v záhlaví této 
Smlouvy, a to do 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Připadne-li doba splatnosti na den 
pracovního klidu (tzn. na státní svátek nebo ostatní svátek, sobotu či neděli) nebo na den, který není 
bankovním pracovním dnem, posouvá se doba splatnosti na nejbližší následující pracovní den. V případě, 
že faktura nebude obsahovat některou ze zákonných nebo v této Smlouvě sjednaných náležitostí, nebo 
nebude obsahovat věcně správné údaje, má Objednatel právo vrátit ji zpět k opravě. Oprávněným 
vrácením faktury se ruší původní lhůta její splatnosti a dnem vystavení opravené faktury začíná běžet nová 
lhůta splatnosti. 

3.6 Objednatel připouští vystavení elektronické faktury Poskytovatelem, jejíž forma musí být v souladu 
s evropským standardem elektronické faktury. Faktura musí být zaslána na e-mailovou adresu: 
xxxxxxxxxxxxxxx. 

3.7 K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním příslušné částky z jeho účtu ve prospěch účtu 
Poskytovatele. 

   Čl. 4 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Nejpozději do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy bude Poskytovatelem zahájeno 
plnění dle uzavřené Smlouvy a dle specifikace předmětu plnění uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, 
přičemž tzv. „ostrý provoz“ bude zahájen nejpozději do konce září 2019. Do té doby má Poskytovatel čas 
a prostor pro zahájení zkušebního provozu a dodání případných technologických a jiných komponentů, 
včetně schémat a dalších podrobností, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy. 

4.2  Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

mailto:podatelna@zzshmp.cz
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   Čl. 5 

 TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

5.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 4 roky od zahájení tzv. „ostrého provozu“. Před tímto 
termínem Smlouva zaniká v případě, že objem plnění na základě této Smlouvy dosáhne celkové ceny 
Služeb uvedené v čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy.  

5.2 Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou nebo vypovědět písemnou formou  
i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího 
po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

5.3 Smlouvu lze ukončit rovněž odstoupením jedné ze smluvních stran v případě porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou dle podmínek zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Odstoupení musí 
být učiněno písemně s uvedením důvodů a doručeno do sídla druhé smluvní strany. Účinky odstoupení 
nastávají okamžikem doručení. 

                                                                                                 Čl. 6 

 SANKCE 

6.1 Pokud Poskytovatel prokazatelně poruší povinnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč (slovy: třicettisíc korun českých), a to za každý 
jednotlivý případ prokazatelného porušení povinnosti. 

6.2 Výše smluvní pokuty (F) za nedodržení minimální měsíční dostupnosti Služby jako celku (připojení 
k Internetu), která je stanovena na 99,9 %, bude vypočtena jako rozdíl dosažené dostupnosti (DR)  
od definované minimální hodnoty dostupnosti (DM) násobený ročním paušálem za poskytovanou Službu 
(P). Výpočet:  𝐹 = (𝐷𝑀−𝐷𝑅) × 𝑃 . Doba nedostupnosti je blíže specifikována v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

 
6.3 Výše smluvní pokuty za překročení doby k odstranění omezení Služby připojení k Internetu, které je blíže 

specifikováno v Příloze č. 1 této Smlouvy, kdy je doba k odstranění stanovena na 1 pracovní den (Next 
Business Day), činí 1.500 Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých) za každý započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním omezení Služby. 

 
6.4 Výše smluvní pokuty za překročení doby k odstranění neposkytnutí Služby redundantního připojení, které 

je blíže specifikováno v Příloze č. 1 této Smlouvy, kdy je doba k odstranění stanovena na 1 pracovní den 
(Next Business Day), činí 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním neposkytnutí Služby. 

6.5 V případě prodlení Objednatele se zaplacením paušální ceny Služeb za 1 měsíc dle čl. 3 odst. 3.5 této 
Smlouvy může Poskytovatel uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky  
(bez DPH) za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 3 % z paušální ceny Služeb za 1 měsíc. 
Smluvní pokuta nahrazuje úrok z prodlení.   

6.6 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení. Uplatněné 
smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst na pohledávku Poskytovatele na cenu plnění dle této 
smlouvy, a to současnou i v budoucnu vzniklou. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím 
zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu majetkové újmy v plné výši ani na odstoupení  
od této Smlouvy. 

Čl. 7 

VYŠŠÍ MOC 

7.1 Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností dle této Smlouvy, pokud bylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost - zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové události 
(překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou 
povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle této 
smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, 
zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno 
provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci 
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nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, 
počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž povinna 
bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění příslušného závazku se v takovém 
případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci, smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však 
povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době 
tak, aby její závazky dle této Smlouvy mohly být náležitě plněny. 

Čl. 8 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jakožto i dalšími právními předpisy České republiky. 

8.2 Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

8.3 Objednatel má právo na změnu závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4  písm. b) zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, přičemž nesmí dojít 
k takovému navýšení, aby původní veřejná zakázka musela být dle předpokládané hodnoty v jiném 
režimu. 

8.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství  
ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění  
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8.5 Objednatel má povinnost podle ust. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejnit Smlouvu (plný text) s Poskytovatelem včetně jejích změn a dodatků na svém 
profilu zadavatele a uveřejnit Smlouvu v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění 
této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. 
Poskytovatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

8.6 Smlouva nabývá  platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle § 6 odst. 1  
zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

8.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

8.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 8.9 Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha:  

  Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění 

V Praze dne:                                   V Praze dne:  

Za Objednatele:       Za Poskytovatele: 

 

 

.....................................................................    ...........................................................  

                Ing. Ján Doubrava, MBA                   Marián Holý 
                     náměstek ředitele,                                                    B2B Director CZ & SK,              
                   na základě plné moci              na základě pověření 
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy                                                              UPC Česká republika, s.r.o. 
   


